
DO NÓ SAI O BROTO

 Oyassama ensinou:
 “Do nó sai o broto.”

Vida de Oyassama - Minuta, p. 108

 Há momentos em que nada dá certo, ficamos perdidos, sem 
saber o que fazer.
 Nesses momentos, começamos a ver quem realmente 
somos. Percebemos que fomos arrogantes o suficiente para acredi-
tar que tínhamos todas as respostas e desprezar a todos. Podemos 
notar quão fracos realmente somos ou quão patéticos podemos ser. 
 Quando passamos por um momento difícil, temos a oportu-
nidade de nos conhecermos realmente. As dificuldades ajudam a 
limpar nossa mente.
 Saber que somos fracos nos dá força. Uma vez que nos 
vemos como realmente somos, não caímos mais. Só caímos quando 
perdemos o contato com nós mesmos e nos tornamos cegos para o 
mundo ao nosso redor.
 Tudo que encontramos na vida tem uma razão. As experiên-
cias não são por acaso, são nutrientes da vida que nos darão força 
espiritual e emocional. Por fim, é Deus-Parens que fornece os ‘nós’ 
de dificuldades para trabalharmos e, em seguida, nos ajuda a lidar 
com eles, bem como permite que surjam finos brotos deles.



 Quando nos deparamos com uma crise, reunimos todo tipo 
de força que nunca imaginamos ter. Mesmo que pareça ser vulnerál 
em algum aspecto, podemos nos tornar mais fortes do que o espera-
do. Não devemos ser vaidosos em relação às nossas habilidades, mas 
não somos fracos o suficiente para nos desesperarmos. Algumas 
pessoas, muitas vezes, se sentem desanimadas, percebendo isso 
como um fardo. No entanto, podemos ver essa dificuldade como um 
ótimo desafio, como um ‘nó’ do qual podem surgir novos brotos.
 Deus nos dotou de força suficiente para resistir e superar 
situações difíceis e desafiadoras. Justamente quando parece que 
poderemos ser esmagados pelos problemas da vida, nossa energia 
vital nos permite recuperar.
 Mesmo depois de sermos encurralados, podemos permane-
cer conectados a Oyassama e reunir forças para nos levantar. As 
dificuldades nos ajudam a superar nossas limitações, pois a sinceri-
dade que exercemos para lidar com elas, eleva o nosso crescimento 
pessoal.
 Oyassama passou por toda e qualquer situação, alegre e 
animada, dizendo: “Do nó sai o broto”, demonstrando assim o cami-
nho da vida-modelo. Oyassama certamente nos ajudará, apoiará e 
encorajará quando estivermos próximos de um momento crucial.


